6

شؤون

اقتصادية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3863االثنين  23سبتمبر 2019
info@alshahedkw.com
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األسهم األكثر انخفاض ًا

ارتفاع جماعي لـمؤشرات بورصة الكويت

مدعومة بأسهم البنوك
ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�س على ارتفاع امل�ؤ�رش
ال��ع��ام  124نقطة ليبلغ م�ستوى
 5676.5نقطة بن�سبة ارتفاع %2.2
 ،وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 181.15مليون �سهم متت من خالل
� 8803صفقات نقدية بقيمة 53.4
مليون دينار «نحو  181.5مليون
دوالر» .وارت��ف��ع م ��ؤ��شر ال�سوق
الرئي�سي  18.08نقطة لي�صل �إلى
م�ستوى  4685.3نقطة بن�سبة %0.39
من خ�لال كمية �أ�سهم بلغت 69.8
مليون �سهم متت عرب � 2697صفقة
نقدية بقيمة  4.5ماليني دينار «نحو
 15.3مليون دوالر» .كما ارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق الأول  175.17نقطة لي�صل
�إل��ى م�ستوى  175.07نقطة بن�سبة
 %2.9من خ�لال كمية �أ�سهم بلغت
 111.2مليون �سهم متت عرب 6109
�صفقات بقيمة  48.4مليون دينار
«نحو  165.9مليون دوالر».
ومن املقرر ان�ضمام البور�صة الى
م�ؤ�رش �ستاندرد �آند بورز داو جونز
للأ�سواق النا�شئة وذلك بح�سب �أ�سعار
اغالق جل�سة يوم اخلمي�س املا�ضي.
وكانت �رشكات «كميفك» و«كفيك»
و«ب���ي���ان» و«اك��ت��ت��اب» و«م��راك��ز»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«بيتك» و«اهلي متحد» و«خليج ب»
و«�صناعات» و«ارزان» الأكرث تداوال
يف حني كانت �رشكات «قاب�ضة م ك»
و«�سكب ك» و«بيت الطاقة» و«عقار»
و«ا�سمنت ابي�ض» الأكرث انخفا�ضا.
وارتفعت امل�ؤ�رشات جماعي ًا يف نهاية
تعامالت �أم�س ،بدفع رئي�سي من �أ�سهم
البنوك ،لتُ�سجل امل�ؤ�رشات �صعودها
اجلماعي الرابع يف �سبتمرب احلايل.
و�سجل امل ��ؤ��شر ال��ع��ام للبور�صة
منو ًا بلغت ن�سبته �أم�س  %2.23عند
م�ستوى  5676.51نقطة رابح ًا 124
نقطة ،كما ارتفع امل�ؤ�رشان الرئي�سي
والأول بن�سبة  %0.39و %2.91على
الرتتيب.
وقال م�ست�شار التحليل الفني حلركة
�أ�سواق امل��ال ،ن��واف العون »� ،إن
امل ��ؤ��شرات حتركت ب�شكل �إيجابي

األسهم األكثر ارتفاع ًا

األسهم األكثر كمية
• بورصة الكويت تستهل تعامالتها األسبوعية على ارتفاع املؤشر العام  124نقطة

مؤشرات بورصة الكويت
ال�سوق الأول

(6.185.07 )175.17( )٪2.91

ال�سوق الرئي�سي

(4.685.35 )18.08( )٪0.39

امل�ؤ�رش العام

(5.676.51 )124( )٪2.23

�أم�س ،حيث اقرتب امل�ؤ�رش العام من
حتقيق هدفه الثاين عند  5685نقطة،
كما جت��اوز الأول حاجز ال��ـ 6175
نقطة بعد �إقفاله �أم�س عند 6185.07
نقطة ،بينما ال ي���زال الرئي�سي
ي�ستهدف امل�ستوى املئوي 4700
نقطة ،وتقل�صت �سيولة البور�صة
بنحو  %40.1لت�صل �إلى  53.43مليون
دينار مقابل  89.15مليون دينار
باجلل�سة ال�سابقة ،كما انخف�ضت
�أحجام التداول � %30.6إلى 181.16
مليون �سهم مقابل  261.1مليون �سهم
اخلمي�س املا�ضي ،وحقق  6قطاعات
ارتفاع ًا ب�صدارة البنوك بنمو ن�سبته
 ، %3.18وذلك بعد �صعود كافة �أ�سهم

«أو.تي.سي» :تداول  31.5مليون

سهم بقيمة  215.6ألف ًا

�شهدت من�صة تداوالت نظام خارج املن�صة املعروف اخت�صارا ب«�أو.
تي�.سي» خالل جل�سات الأ�سبوع املنتهي اخلمي�س املا�ضي ارتفاعا يف
قيمة التداوالت بتداول  31.5مليون �سهم بقيمة � 215.6ألف دينار «نحو
� 733ألف دوالر» متت عرب � 37صفقة.
وقالت �رشكة «املوازي دوت كوم» يف تقرير لها �أم�س �إن �شا�شة ال�صفقات
الفورية �سجلت �أداء ايجابيا �إذ بلغ حجم التداوالت � 719.3ألف �سهم
بقيمة � 43.3ألف دينار «نحو � 147.2ألف دوالر» متت عرب � 24صفقة.
و�أ�ضافت ال�رشكة �أن ال�صفقات اخلا�صة �سجلت �أداء ايجابيا خالل الأ�سبوع
�إذ بلغت التداوالت نحو  30.8مليون �سهم بقيمة تبلغ نحو � 172.2ألف
دينار «نحو � 585.4ألف دوالر» متت عرب � 13صفقة.
وابتكرت بور�صة الكويت هذه املن�صة التي تت�سم بامل�صداقية لت�سهيل
عملية تداول الأوراق املالية غري املدرجة من بيع و�رشاء وت�سوية
وتقا�ص ،ومتيزت با�ستحداث موقع �إلكرتوين يعد الأول من نوعه على
م�ستوى املنطقة ،وكانت عملية تداول هذه الأوراق تتم �سابقا بطريقة
يدوية تفتقد لل�شفافية �إذ عانى املتداولون تخوفا من مدى جديتها
وحقيقة الأ�سعار و�صعوبة حت�صيل املبالغ.

انخفاض «سوق دبي» بالتزامن
مع عمليات جني األرباح
ت��راج��ع ���س��وق دب���ي امل���ايل يف
نهاية تعامالت ام�س تزامنا مع
عمليات جني �أرباح على الأ�سهم
القيادية و�سيطرة حالة الرتقب
�إلى حني ظهور حمفزات جديدة
و�أبرزها نتائج �أعمال ال�رشكات
املدرجة .وهبط امل�ؤ�رش العام
لل�سوق بن�سبة ،%0.11مبا يوازي
 3.24نقاط،ليغلق عند 2816.45
نقطة ،وو�صل حجم التداول الى
 83.02مليون �سهم،ب�سيولة قدرها
 86.899مليون درهم،بعد تداول
� 1250صفقةُ ،يذكر �أن �سيولة
ال�سوق بنهاية جل�سة ام�س �سجلت
�أقل م�ستوى �سيولة يف �شهرين.
وعلى م�ستوى القيمة ال�سوقية،فقد
هبطت مبقدار  302مليون درهم
�إلى  370.012مليار درهم،مقابل
 370.314مليار دره��م بنهاية
ج��ل�����س��ة اخل��م��ي�����س امل��ا���ض��ي.

وانخف�ض قطاع العقارات بن�سبة
،%1.18وتاله قطاع اال�ستثمار
واخل���دم���ات امل��ال��ي��ة بن�سبة
،%1.13بينما ارتفع كل من ال�سلع
اال�ستهالكية،البنوك،واخلدمات
بن�سبة  ،0.64 ،1.62و%0.23
علVVى الرتتيب .وانخف�ض
� 14سهما كان يف مقدمتها �سهم
�رشكة اكتتاب القاب�ضة املدرجة
ب�سوق دب���ي امل���ايل وبور�صة
الكويت بن�سبة  %3ل�سعر 0.194
درهم،بينما ارتفع � 13سهما كان
يف �صدارتهم �سهم �رشكة ديار
للتطوير بن�سبة  %4.64ل�سعر
 0.338دره��مُ .يذكر �أن��ه بنهاية
الأ�سبوع املا�ضي� ،أك��دت �رشكة
دي���ار للتطوير��� ،ص��دور حكم
ل�صاحلها من حمكمة اال�ستئناف
يف الدعاوى املتداولة مع �رشكة
«.»Limitless

تقليص التداوالت في «قطر»

واكتساء المؤشرات باللون األحمر
اكت�ست بور�صة قطر يف ختام تعامالت �أم�س باللون الأحمر،
ب�ضغط تراجع  6قطاعات ،و�سط تقل�ص بالتداوالت .وهبط
امل�ؤ�رش العام بن�سبة  %0.62لي�صل �إلى النقطة 10447.27
نقطة ،فاقد ًا  64.79نقطة عن م�ستويات اخلمي�س املا�ضي.
وتقل�صت التداوالت ام�س� ،إذ هبطت ال�سيولة �إلى  168.68مليون
ريال ،مقابل  850.34مليون ريال يوم اخلمي�س ،كما تراجعت
�أحجام التداول عند  69.21مليون �سهم ،مقارنة بـ192.28
مليون �سهم يف اجلل�سة ال�سابقة.

البنوك يف ال�سوقني الأول والرئي�سي؛
با�ستثناء �سهم «جتاري» الذي �أغلق
ُم�ستقر ًا عند �سعر  500فل�س ًا.
يف امل��ق��اب��ل� ،سجلت م���ؤ��شرات 4
قطاعات �أخ���رى هبوط ًا يت�صدرها
ال�سلع اال�ستهالكية بواقع ، %1.77
يليه املواد الأ�سا�سية بن�سبة ،%1.36
ث��م اخل��دم��ات اال�ستهالكية بنحو
 ، %0.18و�أخ�ي�ر ًا الت�أمني مبعدل
 ،%0.17وعلى م�ستوى الأ�سهم،
جاء �سهم «كميفك» على ر�أ�س القائمة
اخل�رضاء بنمو ن�سبته ، %15.37
فيما ت�صدر �سهم «القاب�ضة امل�رصية
الكويتية» القائمة احلمراء ُمرتاجع ًا
بنحو . %9.9

وت�صدر �سهم «بيتك» ن�شاط التداوالت
بالبور�صة على كافة م�ستوياته،
وذلك بعد تنفيذ � 1437صفقة على
نحو  25.16مليون �سهم بقيمة
�إجمالية تُ قدر بحوايل  16.46مليون
دينار ،لريتفع ال�سهم عند الإغالق
 %5.65عند �سعر  673فل�س ًا .وقال
ُ
املحلل الفني ل�سوق املال ،حممد
العنزي� ،إن ما حدث �سابق ًا ل�سهم
«بيتك» جمرد ت�صحيح يحدث ب�شكل
ع���ادي ،واخل���وف احلقيقي بك�رس
ال�سهم متو�سط  200يوم عند �سعر
 648فل�س ًا .و�أو���ض��ح العنزي �أن
م�سار �سهم «بيتك» ال يزال ُي�شكل قناة
�صاعدة عامة ،وذلك على الرغم من
ك�رس دعوم مهمة وك�رس قنوات فرعية.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال ُ
امل��ح��ل��ل امل��ايل
للأ�سواق ،طالل اليو�سف �إن فارق
ال�سعر بني �سهمي «بيتك» و«�أهلي
متحد  -البحرين» و�صل يف الأ�سبوع
املا�ضي �إلى �أقل من  ، %3بينما �أم�س
فقط ارتفع فوق الـ  ،%6مبا يعني
�أن «بيتك» ي�صعد ا�رسع من �سهم البنك
البحريني؛ وهذا طبع ًا ي�صب يف �صالح
م�ساهمي الأخري.

األسهم األكثر قيمة

في حال استوفت شروط الترقية في نوفمبر 2019

محللون :البورصة لن تشهد دخول سيولة كبيرة
إال في مايو 2020
ت�شهد البور�صة دخول �أموال الرتقية الأخرية لل�سوق يف
م�ؤ�رش �ستاندرد �آند بورز داو جونز للأ�سواق النا�شئة ،وقال
ُ
املحلل املايل ل�سوق املال ،حممد العجمي� ،إن البور�صة
�شهدت اخلمي�س املا�ضي دخول بع�ض ال�سيولة الأجنبية
والتي تُ عد �أموال �إعادة موازنة «فوت�سي را�سل» الدورية.
و�سوف تن�ضم البور�صة ر�سمي ًا �إلى م�ؤ�رش �ستاندرد �آند بورز،
بح�سب �أ�سعار �إغالق جل�سة اخلمي�س املا�ضي .ومن جانبه،
قال ُ
املحلل املايل ل�سوق املال� ،أحمد القمر �إن البور�صة
لن ت�شهد دخول �أي �سيولة �أجنبية كبرية �أخرى �إال يف مايو

 ،2020وذلك يف حال ا�ستوفت البور�صة �رشوط الرتقية يف
نوفمرب  .2019و�أعلنت هيئة �أ�سواق املال �أول من �أم�س،
عن قيامها بالتعاون مع �رشكة بور�صة الكويت وال�رشكة
الكويتية للمقا�صة با�ستكمال العديد من الإجراءات لتوفري
هيكل احل�سابات املجمعة وتقابل عمليات احل�ساب الواحد
للم�ستثمرين الأجانب.
و�أ�ضافت الهيئة �أن ال�سعي لتطبيق هاتني الآليتني بحيث
يكون ذلك متا�شي ًا مع ال�رشوط التي و�ضعتها «�إم �إ�س �سي
�آي» لإمتام ترقية الكويت �إلى ت�صنيف الأ�سواق النا�شئة

يف م�ؤ�رشاتها .و�أ���ش��ار القمر �إل��ى �أن هناك � 22رشكة
دخلت يف م�ؤ�رش �ستاندرد �آند بورز للأ�سواق النا�شئة يوم
اخلمي�س املا�ضي� ،أبرزها :الوطني ،بيتك ،الدويل ،بنك
اخلليج ،زين� ،أجيليتي ،ا�ستثمارات ،كيبكو ،بوبيان
للبرتوكيماويات ،هيومن �سوفت� ،أالفكو واملباين .وكانت
الكويت قد مت ترقيتها �إلى �سوق نا�شئ من قبل «�إم �إ�س
�سي �آي» يف يونيو املا�ضي ،وهي الرتقية الثالثة للكويت
�إلى �سوق نا�شئ بعد ترقيتها مب�ؤ�رشي «فوت�سي را�سل»،
و«�ستاندرد �آند بورز داو جونز».

وسط الترقب لمحفزات جديدة والتطورات الجيو سياسية

األسواق الخليجية تعود لألداء العرضي المائل للصعود بنهاية الشهر الحالي

توقع حمللون �أن تعود بور�صات
اخلليج للأداء العر�ضي املائل لل�صعود
خ�لال الأ���س��ب��وع الأخ�ي�ر م��ن ال�شهر
احلايل و�سط الرتقب ملحفزات جديدة
ويف مقدمتها نتائج الربع الثالث
وت��ط��ورات الأو���ض��اع اجليو�سيا�سية
والنزاع التجاري العاملي ،وتباين
�أداء بور�صات اخلليج بنهاية يوم
اخل��م��ي�����س امل��ا���ض��ي ح��ي��ث ت�صدر
االرتفاعات م�ؤ�رش ال�سوق ال�سعودي
بن�سبة  %1.4قبل ان�ضمامها مل�ؤ�رشي
فوت�سي را�سل و�ستاندرد �آند بورز داو
جونز .وق��ال املحلل الفني ب�سوق
الأ�سهم حممد امليموين �إن التوقعات
�أن جت��ذب تلك الرتقيات مليارات
الدوالرات تدعم الأداء ال�صاعد امل�ؤقت
لل�سوق ال�سعودي يف جل�سات الأ�سبوع
احل���ايل ت�شهد الأ���س��ه��م ال�سعودية
امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة «ق��ب��ل الأخ�ي�رة»
من �إدراجها مب�ؤ�رش فوت�سي را�سل،
واملرحلة الأخرية من االن�ضمام �إلى
امل�ؤ�رش �ستاندرد �آند بورز داو جونز
ك�سوق نا�شئة .و�أ�ضاف امليموين �أن
ارتفاع ال�سوق ال�سعودي يف نهاية
الأ�سبوع املا�ضي جاء مدفوع ًا بتح�سن
�أداء القطاعات القيادية على ر�أ�سها
«امل�صارف» والتي و�صلت مل�ستويات
�سعرية منخف�ضة ومغرية
و�أ�شار �إلى �أن ال�سوق يتلقى دعم ًا قوي ًا
من خف�ض الفائدة يف دعم منو االئتمان،
م��ا ق��د يح�سن م��ن ربحية القطاع،
�إ�ضافة �إل��ى �أن��ه �سيخف�ض تكاليف
الدين على القطاع اخلا�ص .وخف�ض
البنك املركزي الإماراتي وال�سعودي
�أم�س �أ�سعار الفائدة بعد �أن خف�ض
جمل�س االحتياطي االحت��ادي «البنك

• إبراهيم الفيلكاوي

املركزي الأمريكي» �أ�سعار الفائدة،
وذلك الرتباط البنكني بعملة الدوالر.
وب�ين حممد امليموين �أن ه��ذا الأمر
�سيح�سن من هوام�ش الربحية ويزيد
م��ن م�لاءة ��شرك��ات القطاع اخلا�ص
املالية والذي �سينعك�س ب�شكل �إيجابي
على املخ�ص�صات ل��دى امل�صارف.
و�أكد �أن االرتفاعات امللحوظة التي
ا�ستطاع ال�سوق ال�سعودي حتقيقها
نهاية الأ�سبوع املا�ضي ت�ؤكد انح�سار
ال�ضغوط البيعية و�سيطرة امل�شرتين،
م�شري ًا �إلى �أن ا�ستمرار حت�سن ال�سوق
بالأ�سبوع الأخري من �سبتمرب �سي�ؤكد
دخوله للم�سار ال�صاعد.
ومن جانبه ،قال امل�ست�شار االقت�صادي
�إب��راه��ي��م الفليكاوي �إن التطورات
اجليو�سيا�سية وال��ت��ي مت��ر حالي ًا
مبرحلة هادئة ن�سبي ًا من املمكن �أن
تدفع الأ�سواق لالرتفاع امل�ؤقت .وبعد
�أن مر �أ�سبوع من هجمات �إرهابية
على من�ش�آت تابعة ل�رشكة �أرامكو

• رائد دياب

ال�سعودية� ،أعلن وزير الدفاع الأمريكي
مارك �إ�سرب ال�سبت� ،أن دونالد ترامب
وافق على ن�رش قوات �أمريكية دفاعية
�إ�ضافية بال�رشق الأو�سط وخ�صو�ص ًا
بال�سعودية .و�أ�شار الفيلكاوي �إلى �أن
الإرباك الذي عاد ملفاو�ضات احلرب
التجارية بعد ت�رصيحات «ترامب»
الأخ�ي�ر �ست�ؤثر �سلب ًا على بع�ض
حتركات املحافظ الأجنبية.
و�أو����ض���ح ال��ف��ل��ي��ك��اوي �أن التوجه
ال�رشائي ال��ذي �سيطر على تعامالت
الأج��ان��ب ب�سوق �أب��وظ��ب��ي ل�ل��أوراق
املالية ،جاء كنتيجة مبا�رشة للنظرة
الإيجابية لالقت�صاد الوطني ككل رغم
اال�ضطرابات التي ت�شهدها املنطقة،
بالإ�ضافة للتقوميات اجليدة لبع�ض
ال�رشكات الكربى املدرجة .وتوقع
ا�ستمرار الزخم على ت��داول الأ�سهم
ال��ك�برى خ�صو�ص ًا �أ�سهم ال�رشكات
التي تت�سم بالتوزيعات ال�سخية على
امل�ساهمني .وقال نائب الرئي�س بق�سم

بحوث اال�ستثمار لدى �رشكة كامكو
رائ��د دي��اب �إن حالة احل��ذر ي�ستمر
يف �أ�سواق اخلليج وال�سيما على وقع
الأو�ضاع اجليو�سيا�سية باملنطقة بعد
تعر�ض املن�ش�آت النفطية باململكة
العربية ال�سعودية �إل��ى هجمات.
و�أ���ض��اف� ،أن الأ���س��واق حتتاج الى
حمفزات جديدة جتذب امل�ستثمرين،
هناك النتائج الف�صلية لل�رشكات
التي �ستبد�أ بالظهور يف �شهر �أكتوبر
ال��ق��ادم .ولفت �إل��ى �أن احلديث عن
ان��دم��اج��ات ل����شرك��ات يف ال�سوق
العقاري من �ش�أنه �أن يكون �إيجابي ًا
حيث �سيخلق كيانات كبرية قادرة
على التحديات يف الفرتة القادمة
وذلك يف ظل �ضعف ال�سوق العقاري
منذ منت�صف العام  .2014وتوقع
املحلل املايل عايد الظفريي ب�أ�سواق
الأ�سهم �أن ت�سرتد الأ�سواق اخلليجية
عافيتها ب�شكل تدريجي بعد الأحداث
الأخرية اخلا�صة بـ»�أرامكو«.
وقال �إن الأ�سواق العاملية �أغلبها
مرتفعة بنهاية الأ�سبوع املا�ضي
وال�سيما الآ�سيوية �إ�ضافة �إلى �صعود
�أ�سعار النفط يف مقابل �أن الواليات
املتحدة ��صرح��ت ب�أنها ال تريد
احل���رب .ولفت الظفريي �إل��ى �أن
�إعالنات ال�رشكات عن نتائج الربع
الثالث من العام احل��ايل يقرتب
موعد الإف�صاح عنها فبالتايل هذه
العوامل التي ذكرنها �سالف ًا �سوف
ت�ساعد الأ�سواق على النهو�ض من
ج��دي��د .ورج���ح �أن ت��ك��ون �أ�سواق
ال�سعودية والكويت والإمارات �سوف
تكون حمط �أنظار للم�ستثمرين يف
الفرتة املقبلة.

األسهم القيادية
تقود «أبوظبي»
لتراجع طفيف

�أنهى امل ��ؤ��شر العام ل�سوق
�أبوظبي املايل تعامالت جل�سة
�أم�س على تراجع طفيف ،مت�أثر ًا
بهبوط القطاعات القيادية ويف
�صدارتها قطاعا االت�صاالت
والعقار .وانخف�ض ال�سوق
بن�سبة  ، %0.04مبا ُيعادل
 2.02نقطة ،لينهي تعامالت
�أم�����س عند  5122.70نقطة،
وبلغ حجم التداول خالل �أم�س
 24.79مليون �سهم ،ب�سيولة
و�صلت �إلى  55مليون درهم،
بعد تداول � 839صفقة.
وزادت ال��ق��ي��م��ة ال�سوقية
للبور�صة مبقدار  18مليون ًا
�إل��ى  524.919مليار درهم،
مقابل  524.901مليار درهم يف
جل�سة اخلمي�س املا�ضي.
ق��ط��اع��ي � ًا ،ان��خ��ف�����ض قطاع
االت�صاالت بن�سبة ، %0.48
بينما ارتفع قطاع العقارات
بن�سبة  ، %0.13ثم البنوك
بن�سبة  ، %0.06فيما ا�ستقر
دون تغيري قطاع الطاقة.

